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O-1  
Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2003 
(1%) 

Rada schválila Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2003(1%). Spôsob rozdelenia 

prijatých finančných prostriedkov je uvedený v tabuľke – príloha č. 1 

http://www.srzrada.sk/


O-2  
Poistenie členov rybárskej stráže pre rok 2004 

Žiadame ZO SRZ, aby v termíne do 15.3.2004 zaslali mailovou poštou na adresu sekretariat@srzrada.sk – príloha v 

programe Excel, na diskete, alebo písomne na adresu Sekretariátu SRZ zmeny v zoznamoch členov rybárskej stráže. 

Za zmeny sa považuje najmä: vypustenie zo zoznamu, zmena adresy člena rybárskej stráže, ustanovenie nového 

člena rybárskej stráže. 

V prípade organizácií, ktoré nepošlú žiadne zmeny, budeme predpokladať, že zoznamy predložené v roku 2003 

zostávajú bezo zmeny a takto budú predložené poisťovni. 

/ Nezasielať celé zoznamy, ale len zmeny! / 

O-3  
Žiadosti o výnimky – skorší lov kapra 

ZO SRZ môžu požiadať písomnou formou Radu SRZ o výnimku na skorší lov kapra ako aj ostatných druhov rýb, 

ktoré nemajú zákonom stanovený čas individuálnej ochrany, v termíne najneskôr do 29. februára 2004. 

List (žiadosť) musí byť výlučne iba v jednej veci (nie je možné spájať viacero veci v jednom liste) a je ho potrebné 

adresovať príslušnému oblastnému ichtyológovi. Každá žiadosť musí obsahovať všetky potrebné náležitosti, to 

znamená : žiadateľa, správny názov a číslo rybárskeho revíru, termín a zdôvodnenie. 

Po konzultácií danej problematiky s MŽP SR dávame do pozornosti všetkým žiadateľom nasledovné. Výnimky možno 

žiadaťna ostatné vodné plochy t. j. štrkoviská, pieskovne, rašeliniská a vodné nádrže lokálneho významu 

nachádzajúce sa v parkoch, sadoch viniciach, chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarne a priemyselné 

nádrže. 

O výnimky na vodné nádrže možno žiadať len v prípade, že ich súčasťou nie je CHRO alebo iné chránené 

územie. 

Každá žiadosť o výnimku bude individuálne posudzovaná a preto doporučujeme, aby rybárski hospodári jednotlivých 

ZO konzultovali vopred uvedenú problematiku s oblastným ichtyológom. Jednotlivé žiadosti budú po spracovaní 

jednou žiadosťou zaslané za užívateľa (SRZ) na MŽP SR. Po doručení rozhodnutia budú ZO SRZ o výnimke 

písomne informované. 

O-4  
Ponuka počítačových programov evidencie členskej základne a sumarizácie 
úlovkov 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina zakúpila pre rok 2004 nové verzie počítačových programov na evidenciu 

členskej základne a sumarizáciu úlovkov s možnosťou tlače etikiet na nový formát povolenia na rybolov a výstupných 

zostáv podľa voliteľných kritérií. Programy sú základným organizáciám k dispozícii bezplatne vrátane zaškolenia a 

prípadného servisu. 

O-5  
Centrálna evidencia členskej základne 

Žiadame všetky základné organizácie, aby do 30.4.2004 doručili na SRZ – Rada aktualizovaný zoznam svojej 

členskej základne, a to najlepšie pokiaľ možno v elektronickej podobe (e-mailom na adresu srzrada@srzrada.sk alebo 

na diskete). Centrálna evidencia členskej základne bude vedená na SRZ – Rada pre potreby Ministerstva vnútra SR. 

Uvedená databáza členov musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu a názov ZO SRZ, v ktorej je 

daný rybár v aktuálnom roku členom. V prípade elektronickej formy zasielajte zoznam s uvedenými údajmi vo formáte 

.xls (list programu Excel balíka Microsoft Office). 

Zároveň žiadame všetky základné organizácie, ktoré využívajú služby elektronickej pošty, aby na SRZ – Rada zaslali 

informáciu o svojej e-mailovej adrese vo forme e-mailu na adresu srzrada@srzrada.sk 

  

mailto:srzrada@srzrada.sk
mailto:srzrada@srzrada.sk


O-6  
Zoznam osôb, ktorým SRZ – Rada nedoporučuje vydať povolenie na lov rýb 
pre rok 2004 

Zoznam osôb, ktorým SRZ – Rada nedoporučuje vydať povolenie na lov rýb pre rok 2004, zaslaný všetkým 

základným organizáciám ako príloha listu zo dňa 19.12.2003 pod č. U-39/03, je prístupný k nahliadnutiu na 

internetovej stránke www.srzrada.sk. Začiatkom februára bude základným organizáciám zaslaný ešte dodatok k 

uvedenému zoznamu, spracovaný na základe disciplinárnych rozhodnutí doručených na SRZ – Rada po 19.12.2003. 

Zoznam zverejnený na internete bude počas celého roka aktualizovaný v mesačných intervaloch, čím sa dosiahne 

žiadaný efekt i v prípade predaja hosťovacích povolení. 

O-7  
Školenie rybárskych hospodárov a rybárskej stráže 

Slovenský rybársky zväz – Rada plánuje i v roku 2004 organizovať školenie rybárskych hospodárov prípadne členov 

rybárskej stráže v priestoroch ZSPoŠ v Ivánke pri Dunaji. Základné organizácie, ktoré majú záujem, môžu prihlasovať 

svojich členov písomne na adresu SRZ – Rada, Žilina alebo e-mailovú adresu oetv@srzrada.sk . Školenie bude 

zorganizované po prihlásení sa dostatočného množstva záujemcov. 

O-8  
Prevodník rybích násad 

Rada SRZ Vám v prílohe tohoto Vestníka zasiela „Prevodník rybích násad“ – príloha č. 2, ktorý bol odsúhlasený 

Ministerstvom životného prostredia SR v decembri 2003. Tento prevodník má slúžiť rybárskym hospodárom, ako 

pomôcka v prípadoch, kedy nie je možné naplniť zarybňovací plán (minimálnu zarybňovaciu povinnosť) v 

predpísaných množstvách a kategóriách násad. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa spôsobu požívania prevodníka budú predmetom krajských porád predsedov, 

tajomníkov a hospodárov ZO SRZ. 

V prípade nejasností pri používaní „Prevodníka rybích násad“ sa môže každý rybársky hospodár poradiť s oblastným 

ichtyológom. 

Západné Slovensko Ing. Janoušová (035/77 310 46) 

Bratislava Emanuel Seemann (02/628 50 024) 

Stredné Slovensko Ing. Beleš (041/50 736 26) 

Východné Slovensko Ing. Géci (055/62 255 36) 

O-9  
Povolenie na rybolov pre deti do 6 rokov 

Od tohoto roku je pre deti do 6 rokov možné vydať povolenie na rybolov, ktoré oprávňuje loviace dieťa k lovu rýb v 

sprievode dospelej osoby, člena SRZ, v kaprových vodách ZO SRZ, v ktorej je sprevádzajúca osoba 

členom. Povolenie je vydávané bezplatne. Dieťa musí byť držiteľom rybárskeho lístka, ktoré je pre deti do 15 rokov 

vydávané bezplatne. Dieťa môže loviť výhradne na plávanú na bič, prípadne rybársky prút bez navijaku. Úlovky 

zapisuje dospelá osoba do záznamu dieťaťa., v zmysle § 13 ods. 6 vyhlášky č. 238/2002 Z.z.. Sprevádzajúca osoba 

zodpovedá počas lovu za dodržiavanie zákona č. 139/2002 Z. z., vyhlášky č. 238/2002 Z.z. a miestnymi úpravami 

uvedenými v rybárskom poriadku vydávaného príslušnou ZO SRZ. Pripomíname, že aj pre toto povolenie platí 

maximálny počet privlastnených si kaprov na 50 ks. 

Základné organizácie SRZ, ktoré majú záujem o takéto povolenia majú možnosť si ich objednať na SRZ-Rada, Žilina 

(pani Mašlonková). 

Na toto bezplatné povolenie pre rok 2004 majú nárok len deti, ktoré nedosiahnu do 31.12. 2004 6 rokov. 

Upozorňujeme ZO SRZ, že dieťa nemôže loviť bez platného povolenia na rybolov. Teda i keď je povolenie vydávané 

bezplatne musí ho pri love mať. 

O-10  
Použitie starých tlačív Záznamov o úlovkoch pre kategóriu detí 

mailto:oetv@srzrada.sk


Rada SRZ schválila použitie starých tlačív - Záznamov o úlovkoch pre kategóriu detí s tým, že bude na nich 

vyznačené obmedzenie 50 ks privlastnených kaprov. 

O-11  
Vydávanie rybárskych lístkov – usmernenie 

Sekretariát Rady SRZ obdržal od Ministerstva životného prostredia SR na vedomie usmernenie určené Združeniu 

miest a obcí Slovenska, týkajúce sa postupu pri vydávaní rybárskych lístkov. 

O-12  
Vypisovanie čísel rybárskych revírov do záznamu o úlovkoch 

Žiadame ZO SRZ aby oboznámili svojich členov, že pri vypisovaní vychádzky (dátum, číslo revíru), před začiatkom 

lovu je potrebné uvádzať nielen stredné štvorčíslie revíru ale aj prvé číslo revíru. Toto číslo udáva príslušnosť daného 

revíru k jednotlivej oblasti (Bratislava, západ, stred, východ). 

Napr. rybársky revír č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara, potrebné je uvádzať 3-5340. Toto upresnenie je potrebné z 

dôvodu ujednotenia evidencie ale najmä aby nedochádzalo k prípadnej zámene pri vyhodnocovaní úlovkov (vo 

zväzových a zvláštnych povolení), nakoľko rybárske revíry sú v jednotlivých oblastiach číslované vždy od čísla 0010. 

O-13  
Objednávky násadových rýb 

Uzávierka objednávok na násadové ryby je do 29.2.2004. Súčasťou objednávok je možnosť objednávky 

medikovaného krmiva Rupín špeciál v cene 48 Sk/kg vrátane DPH a dopravy. 

Z-1  
Dodatok ku Zväzovému kaprovému rybárskemu poriadku na rok 2004. 

Rada schválila Dodatok ku Zväzovému kaprovému rybárskemu poriadku na rok 2004 vydaného v roku 2003. 

Z-2  
Zákon o správnych poplatkoch 

Dňa 1.januára 2004 nadobudol účinnosť zák. č. 583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o 

správnych poplatkoch. 

Položka 38 Vydanie rybárskeho lístka 

a. týždenný 50 Sk 

b. mesačný 100 Sk 

c. ročný 200 Sk 

d. trojročný 500 Sk 

Oslobodenie 

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných 

odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v 

pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú 

vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski 

hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone 

pracovnej náplne alebo povolania. 

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí do Slovenskej republiky na pozvanie alebo 

so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej 

republiky. 



3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do 15 rokov.  

Upozorňujeme ZO SRZ, že dieťa nemôže loviť bez platného rybárskeho lístka. To znamená, že i 

keď je vydanie rybárskeho lístka oslobodené od poplatku, dieťa ho musí ho pri love mať. 

Z-3  
Doplnenie Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a povolení 
na rybolov 

Rada schválila úpravu Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a povolení na rybolov, tak že budú do nej 

doplnené ustanovenia o love detí do 6 rokov na bič a o doplnení limitu 50 ks privlastnených si kaprov na detské 

povolenie kaprové a na zvláštne povolenie. Úplné znenie smernice so všetkými doteraz schválenými úpravami bude 

zaslané na všetky ZO SRZ. 

Z-4  
Zákaz lovu rýb - upozornenie 

Z dôvodu konania 24. Majstrovstiev sveta národov v love rýb udicou na mušku (30.8.-5.9.2004), podľa 

medzinárodných predpisov, pre zabezpečenie regulérnosti preteku, je stanovený všeobecný zákaz lovu rýb na 

riekach Belá, Orava a Váh v termíne od 9. 8. do 5. 9. (vrátane) v týchto úsekoch nasledovných revírov: 

1. Revír č. 3-0040-4-1, rieka Belá č. 1:  

V úseku rieky od sútoku s potokom Račková pri cestnom moste nad obcou Pribylina po železničný most 

v Liptovskom Hrádku. 

2. Revír č. 3-4730-4-1, rieka Váh č. 22:  

V úseku rieky od sútoku s potokom Boca v Kráľovej Lehote po sútok s Belou v Liptovskom Hrádku. 

3. Revír č. 3-4720-4-1, rieka Váh č. 21:  

V úseku rieky od sútoku s riekou Belá po diaľničný most pri obci Podtureň. Od MVE Okoličné po most pri 

hoteli Jánošík v Liptovskom Mikuláši. 

4. Revír č. 3-4700-4-1, rieka Váh č. 19:  

V úseku rieky od mosta v obci Bešeňová po cestný most v obci Lisková. 

5. Revír č. 3-2710-5-1, rieka Orava č. 1:  

V úseku rieky od Dolného Kubína po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok. 

6. Revír č. 3-2720-6-1, rieka Orava č. 2:  

V úseku rieky od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po cestný most v obci Horná 

Lehota. 

Prílohy 

1. Použitie prijatých podielov zaplatených daní na osobitné účely v roku 2003 

2. Prevodník rybích násad 
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